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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 

PARECER TÉCNICO 

 

Ref.: Análise e deliberação sobre levantamento e acréscimo em imóvel situado na Rua Silva Jardim, 153 – Bairro 
Floresta (lote 004Y, quarteirão 002ª, seção 014), pertencente ao Conjunto Urbano Bairro Floresta. 

 

HISTÓRICO  

O presente Parecer Técnico fundamenta-se nas informações apresentadas no Relatório Técnico sobre levantamento e 
acréscimo em imóvel situado na Rua Silva Jardim, 153 – Bairro Floresta (lote 004Y, quarteirão 002ª, seção 014), 
pertencente ao Conjunto Urbano Bairro Floresta, elaborado pela arquiteta e urbanista Laura Beatriz Lage, integrante da 
equipe técnica da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público, datado de 23 de janeiro de 2023. 

O Relatório Técnico apresenta o histórico da proposição de intervenção no imóvel, iniciado em julho de 2022, tendo sido 
inicialmente analisado em outubro daquele ano, quando foram solicitadas complementações ao processo como a 
inserção dos limites altimétricos definidos para a área nos cortes, bem como a cota no ponto mais alto da intervenção. 
Também foi indicada a necessidade da permeabilidade visual do fechamento frontal. O projeto foi reapresentado em 
dezembro de 2022, atendendo ao limite de altimetria, mas não considerando o critério de permeabilidade visual. 

 

ANÁLISE  

O imóvel situa-se no entorno de bens tombados em nível estadual e municipal, devendo observar os requisitos 
estabelecidos pelas legislações pertinentes, sempre referentes aos impactos no âmbito da volumetria, das soluções para 
a fachada e da permeabilidade visual. O projeto foi aprovado pelo IEPHA/MG em 19 de setembro de 2022, com algumas 
ressalvas, que mencionaremos oportunamente. Não serão aqui analisadas as modificações internas propostas, 
considerando não se tratar de bem tombado.  

No que tange a volumetria, o projeto atende aos limites altimétricos definidos para a área ao eliminar a construção 
prevista no terceiro pavimento, que notoriamente ultrapassaria a cota máxima de 7 metros, não incorrendo, desta 
maneira, em impactos sobre o entorno. Mantém a solução em laje plana impermeabilizada com escada de acesso ao 
terraço gerado; não nos cabe discutir a solução adotada, a despeito da inadequação desta solução sob os aspectos do 
conforto térmico e contenção de águas pluviais, considerando que para climas tropicais os telhados cerâmicos são mais 
adequados. O Relatório menciona concordância com a análise empreendida pelo IEPHA/MG de solução em telhas 
metálicas que “tenham como acabamento na face voltada para cima tons neutros como, por exemplo, a cor telha ou 
terracota, da depender do fornecedor”, mas essa afirmativa refere-se ao projeto encaminhado em julho de 2022; no 
projeto em tela não encontramos planta de cobertura que permita verificar onde estaria sendo empregado tal material. 
Por fim, ainda considerando questões relativas à volumetria, não há nos cortes apresentados indicações da posição da 
caixa d’água, elemento que poderá vir a causar impactos.   

Há que se considerar que a volumetria da edificação existente, somada ao pequeno afastamento frontal e à inexistência 
de afastamento lateral na Rua São Geraldo (ambos permitidos pela legislação à época) já configura significativa massa 
edificada, e podemos intuir que a área acrescida não corresponderá em volume a igual impacto, cabendo, contudo, 
verificação. 

A solução proposta para a fachada recupera em parte a linguagem original da edificação, igualmente sem impactos 
sobre a vizinhança. Gradis e vidros atendem às recomendações, mas o fechamento frontal continua sem a 
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permeabilidade exigida na atual legislação. Entendemos que a substituição do gradil sem permeabilidade por modelo 
com permeabilidade traria benefícios tanto do ponto de vista dos impactos visuais, “compensando” a fachada com 
poucas aberturas da Rua São Geraldo, quanto da segurança, visto que muros opacos podem ocultar eventuais invasões. 

Quanto ao acréscimo de área, cabe destacar o valor significativo: a projeção sobre o terreno passa de 137m2 para 
229,66m2, acarretando taxa de ocupação de 80,41% em lugar dos 47,97% originais; assim, a taxa de permeabilidade 
será de 7,19%, embora tenha sido mencionado no Relatório 5,20%, valores inferiores aos 20% exigidos pela legislação. 
É certo que a edificação veio sendo ampliada ao longo dos anos, sem a devida regularização, e que a exigência de 
adoção plena desse parâmetro não é possível, o que não significa que não seja desejável.  

Para uma melhor avaliação dos impactos, é desejável que a proposta seja apresentada em maquetes eletrônicas com 
foto inserções, permitindo verificar se a caixa d’água a ser inserida no terceiro piso, a solução de fachada, o gradil 
permeável e a volumetria resultante de fato não causam impactos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO 

Diante do exposto, sugerimos a reapresentação da proposta para análise da DPCA, sem posterior retorno a este 
Conselho, atendidos os critérios de inserção da caixa d’água dentro do limite altimétrico de 7 metros, adequação do 
gradil ao requisito de permeabilidade visual e adoção de um maior grau de permeabilidade do solo nas áreas não 
construídas.  

Salvo melhor juízo do CDPCM-BH, este é o meu parecer. 

 

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2023. 

 

 

Vanessa Borges Brasileiro 

Conselheira suplente 

Representante da Universidade Federal de Minas Gerais 
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